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کتــاب ممکــن اســت اهــرم تجــاری بزرگــی بــرای یــک کســب و کار محســوب نشــود امــا مــی 

توانــد خیلــی در دیــده شــدن و شــهرت کســب و کار شــما مفیــد واقــع شــود. در اینجــا ســه 

روش بــرای تــدارک یــک کتــاب و اســتفاده بهینــه از آن بــرای ایجــاد و ارتقــا کســب و کارتــان 

ارائــه خواهیــم کــرد.

در ادامــه تجربیــات  مــا در مدیــر وب بــرای نوشــتن دو کتــاب ویروســی کــه حــدودا 30 هــزار 

بــار در ســایت هــای مختلــف دانلــود شــد و تجربیــات یــک نویســنده را بــا شــما در میــان 

ــد  ــرای شــروع نوشــتن کتــاب خــود بهــره من خواهیــم گذاشــت کــه مــی توانیــد از آنهــا ب

شــوید:

بیشتر بخوانید: بازاریابی ویروسی چیست؟

 

یــک نویســنده تصمیــم مــی گیــرد کتابــی بــا نــام: چگونــه در LinkedIn بفروشــیم را خیلــی 

ســریع نوشــته و بــرای فــروش قــرار دهــد و در ایــن کار نیــز موفــق شــده اســت، مــا نیــز کتاب 

مهمانــی گــولگ را بــه همیــن صــورت و خیلــی ســریع منتشــر کردیــم، امــا درس هایــی در 

انتشــار ایــن کتــاب نهفتــه اســت کــه در ادامــه بــا شــما در میــان خواهیــم گذاشــت.

ــته  ــاعت دســت نوش ــر از 72 س ــنده کتــاب چگونــه در لینکدیــن بفروشــیم در کمت نویس

ــر  ــی از آن بهت ــت. حت ــرار گرف ــازون ق ــروش در ســایت آم ــرای ف ــاب ب ــی داشــت و کت کامل

بــه طــور اســتراتژیک در کتــاب رابــط هایــی ایجــاد کــرده بــود کــه خواننــدگان از طریــق آن 

بــه صفحــات هــدف یــا لندینــگ پیــج وب ســایت هدایــت مــی شــدند تــا بــرای گســترش 

طبیعــی آنچــه کــه در حیــن مطالعــه دریافتــه  انــد از امتیــاز تماشــای فیلــم  هــای آموزشــی 

و شــرکت در وبینارهــای رایــگان برخــوردار شــوند.
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اگــر تصمیــم بــه نوشــتن کتابــی داریــد بایــد ایــن موضــوع را بدانیــد کــه مخاطــب شــما در 

حیــن مطالعــه کتــاب اگــر واقعــا مطالــب مفیــدی را پیــدا کنــد هیجــان زده خواهــد بــود و 

بــه دنبــال دریافــت مطالــب بیشــتری از جانــب شــما مــی گــردد، پــس بــا ایجــاد رابطــه ای 

بیــن کتــاب و ســایت خودتــان مــی توانیــد مخاطبیــن زیــادی را جــذب کنیــد.

شــما مــی  توانیــد در کســب و کار خــود چنیــن کاری انجــام دهیــد، پیــش از آنکــه بگوییــد 

مــن بلــد نیســتم کتــاب بنویســم بــه شــما نشــان خواهــم داد کــه احتمــاال شــما قبــا کتــاب 

خــود را نوشــته اید امــا خبــر نداریــد.

 

بازاریابی محتوایی ایجاد حس خواستن
پیــش از آنکــه وارد بحــث جدیــدی بشــوم، الزم اســت از اینجــا آغــاز کنــم: در ســال 2016 

اینکــه انتظــار داشــته باشــید فقــط چــون شــما مــی  خواهیــد، مشــتریان ایــده  ال یــا 

مشــتریان بالقــوه شــما وقــت، حــواس و پول شــان را در اختیارتــان بگذارنــد، دیگــر عملــی 

نیســت. بــه جــای آن شــما بایــد حــس خواســتن را بــه دســت آوریــد.
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ــوای ســایت شــما  ــق محت ــد، از طری ــت کن ــا شــما صحب ــردی شــخصا ب ــه ف پیــش از آنک

ــد.  ــی  کنی ــت م ــی و تخصــص خــود را ثاب ــار، توانای ــه اعتب ــه چگون مشــخص می شــود ک

هم چنیــن همیــن موضــوع مشــخص مــی کنــد کــه افــراد کامــا جدیــد و ناشناســی کــه 

آن الیــن و در وب در حــال وبگــردی هســتند شــما را چگونــه پیــدا مــی  کننــد و بــه دیگــران 

توصیــه مــی  کننــد و بــرای کار بــه شــما رجــوع مــی  کننــد.

شــما بایــد ضمــن اینکــه مطالــب آن الیــن )ویدیوها، پادکســت  هــا و غیره( را بــروز می کنید 

ــی در  ــی محتوای ــن شــل بازاریاب ــی  تری ــد قدیم ــی اســت، نبای ــه کار بســیار مهم ــه البت ک

جهــان یعنــی کتــاب را فرامــوش کنیــد.

بــا ایــن فــرض ســه درس کلیــدی کــه حیــن بازنویســی کتابــم دربــاره بازاریابــی یــاد گرفتــم 

در اینجــا ذکــر می کنــم و می گویــم چگونــه می توانیــد آنهــا را بــرای رشــد کســب و کارتــان 

بــه کار ببندیــد.

درس اول - نگاه کنید قبال چه کاری انجام داده  اید
اگــر در وب ســایت خــود، هــر نــوع محتــوای آن الینــی تولیــد مــی کنیــد و کســب و کارتــان 

را گســترش مــی  دهیــد، یعنــی نوشــتن کتابــی را شــروع کرده ایــد.

در واقــع مــن بخــش عمــده کتابــم را بــا کپــی کــردن، نســخه بــرداری و قالــب بنــدی مجــدد 

9 مــاه پســت های وباگــی دربــاره LinkedIn بازنویســی کــردم.

نکتــه اصلــی: اگــر پیــش از ایــن شــما وبــاگ، ویدیــو، پادکســت یــا دیگــر مطالــب آن الیــن 

را بــرای وب ســایت خــود تهیــه کــرده  ایــد، یــک کتــاب در نوبــت انتشــار داریــد!

در ادامــه نمونــه هــای موفقــی در جهــان مثــال زده مــی شــود کــه بــا کمــی جســتجو مــی 

توانیــد ســطح موفقیــت آنهــا را درک کنیــد.
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ــه  هــای پادکســتی لوییــس هــاوس  ــن کار مصاحب ــه بســیار شــناخته شــده  ای از ای نمون

ــه  ــه ب ــام  »school of greatness« اســت ک ــه ن ــای تجــارت ب ــراز اول دنی ــا مشــاهیر ت ب

پرفروش تریــن کتــاب بــا همــان نــام تبدیــل شــد و هم چنیــن کارآفریــن گــری واینرچــک کــه 

مجموعــه ویدئوهــای پرســش و پاســخ آنایــن مشــهورش بــه نــام »#AskGaryVee« را بــه 

کتابــی پرفــروش تبدیــل کــرد.

درهــر دو نمونــه مطالــب از قبــل وجــود داشــتند – هــاوس مقادیــر زیــادی فایــل صوتــی از 

مصاحبــه بــا رهبــران فکــری در اختیــار داشــت کــه مــی  توانســت از آنهــا رونوشــت بــردارد و 

بــه صــورت کتــاب عرضــه کنــد و واینرچــک نیــز ویدئو هایــی در اختیــار داشــت کــه بــا نــام 

»Dear Abby« در آنهــا بــه صــورت آنایــن بــه صدهــا ســوال بیننــدگان پاســخ مــی  داد.

واینرچــک گامــی فراتــر نهــاد و صدها ســوال مخاطبین و پاســخ آنها را در موتور جســتجوی 

گــولگ یافــت و بــا نــام #AskGaryVee بر روی وب ســایت خود قرار داد.

پــس همیشــه نیــازی نیســت کــه از صفــر شــروع بــه نوشــتن کنیــد شــما مــی توانیــد از 

محتوایــی کــه قبــا تولیــد کــرده ایــد اســتفاده نماییــد و خیلــی ســریع پیــش برویــد.

نکتــه جالبــی در مــورد چنــد نویســنده مشــهور در جهــان وجــود دارد و آن ایــن اســت کــه 

ــب  ــا در قال ــه صــورت کامــل روی وب ســایت آنه ــن نویســنده هــا ب ــاب هــای ای همــه کت

مقــاالت نــا پیوســته منتشــر شــده اســت.

درس دوم - کاربرد متفاوت!
در اینجــا مهــم ایــن اســت کــه روش هــای ســریع و مناســبی بــرای کاربــری متفــاوت از 

مطالــب موجــود پیــدا کنیــد تــا بتوانیــد آن را بــه کتــاب یــا منابــع دیگــر تبدیــل نماییــد.
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ــه ســایتی مثــل ســایت  ــا فایــل ویدئویــی داریــد می توانیــد آنهــا را ب اگــر فایــل صوتــی ی

SpeechPad دهیــد تــا بــه ازای 1 دالر بــرای هــر دقیقــه از آن نســخه برداری  کنــد، نمونــه 

ــد  ــی توانی ــتجو در وب م ــی جس ــا کم ــتند و ب ــال هس ــز فع ــایت نی ــن س ــی ای ــای ایران ه

ــه  ــج دقیق ــم پن ــد. مــن عاشــق ســایت SpeechPad هســتم چــون می توان ــا را بیابی آنه

ــل  ــک فای ــپ ی ــه تای ــاز ب ــدون نی ــذارم و ب ــن ســایت بگ ــی در ای ــا ویدیوی ــی ی ــل صوت فای

ــی آن را در  ــه راحت ــرم و ب ــل بگی ــه تحوی ــه  ای شســته رفت مایکروســافت ورد 500-400 کلم

بخشــی از کتابــم بگنجانــم. هزینــه لک ایــن کار 5 دالر می شــود.

چنیــن کاری بــرای نســخه  بــرداری از فایــل  هــای صوتــی و ویدئویــی نیــز مفیــد اســت چــون 

وقتــی مــی  نویســیم ماننــد زمانــی کــه صحبــت مــی  کنیــم، قالــب و لحنــی محــاوره  ای دارد 

کــه درک آن بــرای خواننــدگان آســان اســت.

درس سوم - ایجاد کانال ها یا رابط هایی برای ارتباط با منابع آن الین
ــک  ــان پســت الکترونی ــرای افزایــش فهرســت مخاطب ــی ب ــوان کانال ــه عن ــاب خــود ب از کت

)ایمیــل( خــود، تشــویق افــراد در ثبت نــام در دوره هــای آموزشــی و وبینارهــای آن الیــن یــا 

دسترســی انحصــاری بــه »منابــع تشــویقی« کــه در وب ســایت خــود قــرار داده  ایــد، اســتفاده 

کنیــد.

ــردن  ــدون فکــر ک ــه ب ــن اســت ک ــه اینکــه برنامــه شــما چیســت، مهــم ای ــدون توجــه ب ب

خواننــدگان را جــذب کنیــد، در حالــی کــه آنهــا از مطالــب شــما لــذت مــی  برنــد، شــخصا یــا 

بــه صــورت آن الیــن توجــه آنهــا را بــه ســمت لینــک  هــا معطــوف نماییــد.

بــه یــاد داشــته باشــید کــه کتــاب شــما وســیله تبلیــغ شماســت. اگــر خواننــدگان شــما از 
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آنچــه تــا کنــون مطالعــه کــرده  انــد لــذت بــرده  انــد، از اینکــه محصــوالت یــا خدمــات دیگــر 

خــود را بــه آنهــا معرفــی کنیــد هــراس نداشــته باشــید چــون بــه احتمــال زیــاد از آنهــا نیــز 

لــذت خواهنــد بــرد.

چرا کتاب تا این حد خوب عمل می  کند
ــه صــورت  ــد )ب ــی دارن ــد و طوالن ــان عمــر مفی ــاب  هــا چن ــه کت ــاد داشــته باشــید ک ــه ی ب

 آن الیــن یــا بــه هــر صــورت دیگــر( کــه ممکــن اســت ســال  هــا فرصــت  هــای کاری جدیــدی 

پیــش بیاورنــد. شــاید انتشــار کتــاب ابتــدا ترســناک بــه نظــر برســد امــا وقتــی نویســنده  

ای کارش منتشــر شــد )توســط خــودش یــا دیگــران( همیشــه ســطحی از اعتبــار، عیــار و 

خوشــنامی بــه همــراه دارد کــه دیگــران را وادار مــی  کنــد بــه صــورت  آن الیــن یــا غیــر آن الیــن 

بــه مطالــب او توجــه کننــد.

پس بلند شوید و شروع کنید!

6


